
اجملد الذي ينتظرنا مجيًعا عند رليء ادلسيح الثّاين. وكيفّية الّتمجيد 
 2اإلذلّية" )ةقليد الّشرقّي "مشاركتنا يف الطّبيعىذه، نسّميها يف التّ 

اآلباء  أّكده( و ىو اذلدؼ من حياتنا يف ادلسيح. وطادلا 4: 1بطرس 
القّديسوف بقوذلم "تأّنس هللا ليتألّو اإلنساف." فعيدا جتّلي الرّب ورقاد 

السّيدة  يفّسراف  افٍّّ كماؿ تأذّلنا يعين جتّلي أجسادنا ادلاّدية ومشاركتها 
نا "سنتحّوؿ إىل صورتو ونزداد رلًدا على رلد." ىي أيًضا يف التألّو ألنّ 

 (20: 3كورنثس   2)

 إحتفاالت املوسم 

جت العادة يف مجيع ادلواسم الكنسّية،أف ينطوي در  كما
 اخلاّصة. آب على عدد من اخلدمات الّدينّية شهر

 وىي:
اليـو األّوؿ من شهر آب تقاـ أّوؿ خدمة  ء: يفمباركة املا 

ليب ادلقّدس. وذلك تكرميًا للسّيدة العذراء، مبباركة ادلاء بالصّ 
جتلّينا يف الرّب. فحادلا موز اليت تشري إىل االحتفاؿ ىو من الرّ 

ميّس ادلسيح ادلاء بصليبو، يتحّوؿ ادلاء إىل رمز حلضوره. 
ـّ على غرار جتّلي الرّب. خذ  نرتّجىفنتناوؿ منو و  حتّولنا التا

إناء وامأله ماًء مقّدًسا من الكنيسة وضع اإلناء يف زاوية 
اإليقونات. واشرب منو كّل يـو طواؿ ىذا الّصياـ واحتظ 

 دلباركة البيت بو يف شّّت ادلناسبات.بالباقي 
 

فيما حنتفل هبذا التحّوؿ الّروحي ال يغرْب  رتبة الرباكليسي: 
عن بالنا أّف علينا أف نقطع شوطًا طويال لبلوغ اذلدؼ. لذا، 
يف كّل يـو من أيّاـ األسبوع أثناء ىذا الّصياـ حتتفل الكنيسة 

تتشّفع لنا الستعجاؿ برتبة الرباكليسي، سائلة والدة اإللو أف 
اضطراب  جتّلينا. وممّا نقولو يف ىذه الّصالة: "بّددي عيّن 

 نفسي وعاصفة كآبيت. ألّنك ولدِت الرّب 

علينا من سلطاف. وسنعاد إىل الوضع الذي أراده لنا اخلالق،  
أي مشاركة هلل يف رلده. ومع أف الكتاب ادلقّدس ثابت يف 

ح كيف ستكوف حياتنا بعد تأكيده القيامة، إالّ أنّو ال يوض
 ،أفا احلبيب يف ىذا الشّ يس يوحنّ ما يقولو  القدّ  القيامة. وكلّ 

نا ال نعلم ماذا سنكوف بعد القيامة، غري أّف عالقتنا بالرّب نّ أ
لو، ألننا سنعاينو  ثْ ستكوف محيمة  إىل حّد أننا "سنصريعلى مِ 

 (2: 3ا يوحنّ  1كما ىو." ) 
غرار ادلسيح  "الذي سيحّوؿ وأجسادنا أيًضا ستتجّلى على 

(. وىذا 21: 3جسد ىواننا على صورة جسد رلده." )فيلييب 
، سيكوف احّتاًدا عميًقا كاماًل  ادنا باهلل يف ادلسيحيعين أّف احتّ 

وأّف هللا سُيعيد خلقنا على حنو جديد يتعّذر علينا أف نتخيّلو 
 يف ىذه الّدنيا.

 أعياد اجملد

ذين يقعاف ين الكبريين اللّ ما حنتفل بو يف العيد   إن  
 يف آب/أغسطس ىو متجيدنا اجلسدّي. ففي

عيد التجّلي  نتطّلع إىل جسد ادلسيح ادلمجَّد، ونرى فيو 
منوذًجا ألجسادنا بعد قيامتها.  أّما يف عيد رقاد السّيدة فإنّنا 

حنتفل بتمجيد مرمي العذراء ونعتّز بأّف واحدة من جنسنا 
يف اجملد الذي ينتظرنا مجيًعا يف أصبحت منذ اآلف تتجّلى 

 ادللكوت اآليت.
ـ أّف مرمي تػُ   ي ت وُدفن ت فِّ وُ ويفيد تقليد الكنيسة العريق يف الِقد 

يف  بستاف اجلسمانّية حيث صّلى السّيد ادلسيح عقب عشائو 
ا فُِتح  قربىا بعد دفنها بقليل ُوجد فارًغا، ػمّ ػالسّرّي. ول

الرّب أكـر اجلسد الذي  فاستنتجت  الكنيسة  من ذلك أفّ 
تأّنس منو فنقلو، دوف أف ينالو الفساد،  إىل اجملد قبل قيامة 

 األموات العاّمة. وىكذا فإف مرمي العذراء تشارؾ منذ اآلف يف 

 والدة اإلله صيام السي دة 

صـو خاّص يُعرؼ شعبيًّا  الّتقليد البيزنطيّ  يف
 باسم"صياـ السّيدة" ألنو يتّم يف األسبوعني 

بسائر األصواـ اليت   ذين يسبقاف عيد رقادىا، أسوةً األّولني اللّ 
ـو الكبري الذي يسبق ما الصّ تقاـ استعداًدا لعيد عظيم، ال سيّ 

عيد ي الفصح والعنصرة والّصـو ادلماثل الذي يسبق عيد ي ادليالد 
 6. فصياـ السّيدة يسبق عيد ي جتّلي  الرّب يف هور اإلذليّ والظّ 

واذا تبّصرنا يف ىذه   منو. 15اد السّيدة يف آب/أغسطس  ورق
األعياد أدركنا  دلاذا تُفرِد ذلا  الكنيسة احتفاالت خاّصة. فعيد 

ادليالد وعيد الّظهور يعلناف حضور ادلسيح يف العامل، أي دخولو 
الّتاريخ البشرّي كإنساف.  وعيد الفصح وعيد العنصرة يعلناف 

س الذي أرسلو بعد قيامتو القدُ  للعامل اكتماؿ رسالتو حبضور الّروح
 من ادلوت.

أّما عيد التجّلي وعيد رقاد العذراء فُيظهراف كيف ستكوف حياتنا 
د البشريّة بصفتنا "أبناء القيامة": ستتمّجد أجسادنا كما متجَّ 

دة العذراء بفضل الّدور الفريد ادلسيح يف جتلّيو وكما متّجدت السيّ 
 الذي لعبتو يف خالص البشريّة.

إلجنيلّيوف يذكروف أف السّيد ادلسيح عندما جتّلى على اجلبل، فا
اشرتؾ جسده أيًضا يف متجيد روحو: " تغرّي منظر وجهو وصارت 

(. وىذا ينطبق أيًضا على 29: 9ثيابو بيضاء المعة." )لوقا 
قيامتو اجمليدة، فجسده الذي ُدفن يف القرب حتّوؿ  بالقيامة إىل 

اجلديد يُعلن على ادلأل أفّ  الرّب  جسد  ممجَّد. وما برح العهد
سيقيمنا حنن أيًضا يف اليـو األخري، متاًما كما أقاـ ادلسيح يف 

واحد يف  كلّ   الفصح األّوؿ: "...سيحيا اجلميع يف ادلسيح، لكنْ 
رتبتو: ادلسيح، على أنو باكورة، مثّ الذين للمسيح، عند رليئو." 

 ت (. كذلك سيضمحّل  ما للمو 23: 15كورنثس   1)



 

 صيام السي دة
 والدة اإلله
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بعد القيامة . وقد جرت العادة يف الكنائس البيزنطّية  
قليد ؾ الّزىور يف ىذا العيد، إشارًة إىل التّ أف تُبار  

الذي يفيد أّف رائحة عطريّة فاحت من قرب مرمي 
ى إليك يف خذ الوردة اليت ُُتد  فتحوه.  الفارغ عندما

الكنيسة وضعها يف زاوية اإليقونات تكرميًا إليقونة 
 السّيدة اليت حنتفل بتمجيدىا. 

 
ودلا كانت االحتفاالت الليرتجّية يف ىذا الشهر تشري       

بوضوح إىل جتلّينا الّنهائي فإّف ادلوسم يذّكرنا بدعوتنا  اخلاّصة: 
نتعاوف مع الّروح القدس الذي يعمل فينا وىي أف علينا أف 

 لضماف تأليهنا.
ة بصياـ عندما نتقّيد حبضور االحتفاالت التقليديّة اخلاصّ 

السّيدة، ال سّيما خدمة الرباكليسي، ونلتـز شخصيًّا بالّصـو 
والّصدقة، فإننا نتذّكر الّدعوة اليت يوّجهها إلينا الرّب لنتقّرب 

 م جَّدة.مُ ػمنو ونشاركو يف حياتو ال
 

، عنصر اذلدوء."  ُأحضْر خدمة الرباكليسي كّلما  الرحـو
سة يف ىذا الّصياـ. أّما خارج ىذا يأقيمت يف الكن

ادلوسم فلك  أف تضيف تسبحة من قانوف الرباكليسي 
إىل صلواتك اليومّية، ِعلًما أّنك جتد نص ىذه اخلدمة 

 Publican’s) يف " كتاب صالة العّشار" 
Prayer Book). 

 
آب/أغسطس وىو من األعياد  6)يف  :عيد الت جل ي 

ىذا العيد يُعر ؼ شعبيًّا يف الشرؽ  الكربى االثين عشر(
األوسط باسم "عيد الرّب". وفيو حنتفل بتمجيد جسد 

ادلسيح كما ورد أعاله. وقد درجت العادة أف حيتفل 
بو مجيع الّرجاؿ، ال سّيما الذين حيملوف أمساء مدنّية ال 

قومي الكنسّي. ويتمّيز ىذا العيد أيًضا ذكرًا يف التّ جند ذلا 
جّلي الذي ينتظرنا: شري ىو أيًضا إىل التّ جبانب آخر يُ 

وأعين بو  مباركة العنب الذي يعترب  من رموز التجّلي 
كماىو مذكور   -قليد ادلسيحّي.  فالعنب الّشائعة يف التّ 

يتحّوؿ إىل اخلمر اليت تتحّوؿ  –يف صالة تقديسو 
إىل دـ ادلسيح. وعندما نتناوؿ  رىا يف القّداس اإلذليّ بدو 

ذلك العنب ادلبارؾ نتذّكر قّوة الّروح القدس احملوِّلة،  
 العاملة فينا،  لتقودنا خطوة خطوة إىل التألّو.

 
وىو  –آب/أغسطس  15) يف  :عيد رقاد السي دة 

 –من األعياد الكربى االثين عشر(. اّف ىذا العيد 
مجيد اجلسدّي دلرمي حيتفل بالتّ  –ادلعروؼ بعيد السّيدة 

 يف حياة ما  العذراء، ألهنا بو تشارؾ ابنها اإلذليّ 
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